
Toevoegen rekeninghouder
Particulieren

Ga verder op de volgende pagina van dit formulier

Dit e-mailadres mag niet  
gelijk zijn aan dat van 

de eerste rekeninghouder.

Uw fiscaal woonland is  
het land waar u fiscaal 
belastingplichtig bent.

Uw burgerservicenummer 
vindt u terug op uw loonstrook, 
Nederlands paspoort, Europese 

identiteitskaart en rijbewijs.

Met dit formulier kunt u een rekeninghouder toevoegen. Als u gegevens op meerdere rekeningen wilt wijzigen, 
dient u een apart formulier per rekening toe te sturen. 

1. Rekeningnummer
 

Robecorekening    (Beslist invullen!)

2. Rekening op één naam wordt gezamenlijke rekening
 
Vul hieronder de gegevens in van de tweede rekeninghouder. 

Voorletter(s) en achternaam   Man        Vrouw
 
Voornamen voluit

Geboortedatum Geboorteplaats
 
Geboorteland

Nationaliteit 
 
E-mailadres
 
Adres
 
Postcode en woonplaats

Fiscaal woonland BSN / TIN                            

2e Fiscaal woonland BSN / TIN   

Telefoonnummer  Alternatief telefoonnummer
 (optioneel)

Bent u een U.S. person? 
Belangrijk: Voor de beantwoording van deze vraag omvat de Verenigde Staten tevens de volgende U.S. Territories: the Commonwealth 
of the Northern Mariana Islands indien u daar geboren bent na 3 november 1986, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam en the
U.S. Virgin Islands. 

  Nee   Ja -> Dan is het helaas niet mogelijk rekeninghouder te zijn bij Robeco.

Bent u geboren in de Verenigde Staten?
  Nee   Ja, stuur de volgende documenten mee: –  kopie van uw geldige paspoort (geen rijbewijs);

  –  kopie van uw Certificate of Loss of Nationality of the United States.

3. Nieuwe tegenrekening opgeven 
 
De bestaande tegenrekening dient dezelfde tenaamstelling te hebben als de Robecorekening. Indien de bestaande tegenrekening 
geen en/of-rekening betreft, kunt u hier een nieuwe tegenrekening opgeven. Is de bestaande tegenrekening al een en/of-rekening, 
dan dient u een bankafschrift mee te sturen waaruit de tenaamstelling blijkt. Na verwerking van dit formulier moet de nieuwe 
tegenrekening worden bevestigd door de rekeninghouders via een bevestigingslink. Daarnaast is een controlestorting vanaf de nieuwe 
tegenrekening noodzakelijk. Na ontvangst van deze storting is de tegenrekening actief en te gebruiken.

IBAN NL
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Toevoegen rekeninghouder
Particulieren

4. Uw inkomsten en vermogen

De overheid verwacht van ons dat wij ongebruikelijke transacties opmerken om financiële criminaliteit tegen te gaan. Daarom 
moeten wij meer weten over uw financiële achtergrond. Vult u deze vragen gezamenlijk in.
Wij gebruiken deze informatie nooit voor commerciële doeleinden. 

Schat uw bruto jaarinkomen. Inclusief vakantiegeld en bonussen
  Tot EUR 25.000
  EUR 25.001 – EUR 50.000
  EUR 50.001 – EUR 75.000
  EUR 75.001 - EUR 100.000
  EUR 100.001 – EUR 150.000
  EUR 150.001 – EUR 200.000
  Meer dan EUR 200.000

Het geld op deze rekening komt vooral uit
  Salaris inclusief bonussen
  Pensioen
  Inkomsten uit onderneming
  Schenkingen
  Erfenis
  Verkoop van een huis
  Verkoop van een onderneming

Mijn vrij te beleggen geld is? Het geld dat u nu niet nodig heeft en zou kunnen beleggen
  Tot EUR 10.000
  EUR 10.001 tot EUR 50.000
  EUR 50.001 tot EUR 100.000
  EUR 100.001 - EUR 500.000
  Meer dan EUR 500.000

Ik verwacht per jaar te storten  
of op te nemen. 

Met welk doel heeft u deze rekening
  Om mijn vermogen verder op te bouwen
  Om mijn vermogen te behouden
  Om mijn vermogen te gebruiken (te consumeren)
  Om tijdelijk (< 1 jaar) vermogen onder te brengen

5. Uw akkoord als nieuwe rekeninghouder (Beslist invullen!)

U verklaart hierbij akkoord te zijn met het volgende:

– Risico’s
U kent en aanvaardt de risico’s die zijn verbonden aan beleggen. Hoeveel risico u loopt, hangt af van het door u gekozen 
beleggingsfonds. Voor elk fonds is Essentiële Beleggersinformatie opgesteld. U kunt deze informatie per beleggingsfonds vinden
op www.robeco.nl.

– Geen advies 
U ontvangt van ons geen advies over de door ons geleverde producten of diensten. Wel geven wij u over onze producten en
diensten informatie die u kan helpen bij het maken van uw keuzes.

– Volledig online 
Wanneer u bent ingelogd, kunt u alle informatie over uw beleggingen en spaargeld inzien. U ontvangt van ons geen papieren
dagafschriften of andere informatie op papier. 

– Informatie over producten en diensten
U ontvangt per e-mail informatie over onze producten en diensten. Wanneer u geen commerciële informatie wilt ontvangen, kunt
u dat op elk moment regelen door gebruik te maken van de optie ‘Afmelden’ onder aan de e-mail.

– Overeenkomst & voorwaarden 
U sluit een overeenkomst met ons, Robeco Institutional Asset Management BV. De afspraken van deze overeenkomst staan in de
Voorwaarden Robeco Rekening. U kunt de voorwaarden nalezen op www.robeco.nl/voorwaarden. 

– Fiscaliteiten
U verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben en eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen
door te geven aan Robeco.

Ga verder op de volgende pagina van dit formulier
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Datum

Handtekening 
eerste rekeninghouder

Handtekening 
tweede rekeninghouder

Uit veiligheidsoverwegingen dient 
u het formulier te printen en te 

ondertekenen.

Bij een Europese identiteitskaart 
dient u zowel de voor- als de 

achterkant te kopiëren.

Wij gebruiken de door u verstrekte 
gegevens om u zo goed mogelijk 

te informeren over onze producten 
en diensten. Wilt u geen 

informatie ontvangen? Laat het 
ons dan weten.

Wat stuurt u terug? 

1.  Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend door beide rekeninghouders.
2. E en ondertekende kopie van een geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van beide rekeninghouders. 

BSN en documentnummer dienen zichtbaar te zijn.
3.  Een kopie van een recent (niet ouder dan 3 maanden) bankafschrift. Belangrijk is dat de volledige tenaamstelling, 

het rekeningnummer en de datum op het afschrift staan.

Hoe stuurt u het formulier toe?
U kunt van het ingevulde en ondertekende formulier en van de gevraagde documenten een foto of scan maken.
Deze foto of scan kunt u uploaden in Mijn Robeco via Mijn gegevens en Document uploaden.

of

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier en de gevraagde documenten sturen naar:
Robeco, Postbus 2100, 3000 CC Rotterdam

Postbus 2100 – NL 3000 CC Rotterdam – www.robeco.nl

Robeco Direct N.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Handelsregisternummer 24257977.
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